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BAB VI 

PENUTUP 
 

Penyusunan Tugas Akhir ini berdasar pada data-data yang diperoleh dari 

berbagai pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai 

Lempuyang dan berdasarkan pengamatan langsung di lokasi.  Selain itu bahan kuliah 

serta referensi dari buku-buku petunjuk lainnya juga mendukung dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini. 

Dari penyusunan Tugas Akhir yang telah kami selesaikan akhirnya kami 

mencoba membuat suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :  

 

6.1. KESIMPULAN 

Dari hasil analisa perencanaan ruas jalan Demak – Godong dan Jembatan 

Sungai Lempuyang ini dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Setelah dilakukan analisa pada ruas jalan Demak – Godong terhadap kapasitas, 

kondisi perkerasan dan tingkat kinerja jalan, maka tidak perlu dilakukan 

penambahan jumlah lajur dengan cara pelebaran perkerasan.   Karena kondiri 

yang masih memungkinkan. 

2. Perencanaan jembatan baru ini mempunyai bentang 2 x 40 meter dan lebar 7 

meter dengan spesifikasi sebagai berikut : 

• Jenis Jembatan : Beton Presstressed 

• Bentang Jembatan : 2 x 40 meter 

• Lebar Jembatan : 7 meter 

• Lebar Lajur : 3,5 meter 

• Lebar Trotoar : 1 meter 

 

 



6.2. SARAN-SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :  

1. Dalam merencanakan suatu jembatan, perencana hendaknya mempertimbangkan 

dan memperhitungkan sejauh mungkin segala resiko yang dapat terjadi sehingga 

tidak menimbulkan kerugian dan kegagalan dalam pelaksanaan. 

2. Efisiensi dalam pemilihan struktur dan perencanaan lainnya harus diperhitungkan 

benar-benar sehingga menekan biaya proyek. 

 

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat kami ambil dari Tugas Akhir 

ini dan sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu kami.  Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, kami 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pengumpulan 

data maupun perencana konstruksi. Untuk itu demi kebaikan dan perbaikan pada 

karya selanjutnya,  kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. 

Akhir kata semoga segenap bantuan dan bimbingan dari semua pihak 

mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.  Demikian pula semoga karya ini 

dapat bermanfaat khususnya bagi penyusunan dan semua pembaca pada umumnya. 

  

 

 


